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Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será prorrogada no portal de 
compras públicas, sendo publicado o aviso de prorrogação no Portal da prefeitura e no Diário Oficial da 
União. 

EDITAL  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 066/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 165/2021 

 
O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob n.º 04.144.168/0001-21, através das 
Secretarias Municipais e o (a) Pregoeiro (a), nomeada através da Portaria nº 066/2021, do dia 04 de Janeiro 
de 2021, no uso de suas atribuições legais, para o conhecimento dos interessados, observadas às 
disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, do 
Decreto 10.024 de 20/09/2019 e suas alterações, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, 
de 21/06/93, e Lei complementar 123/2006 e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste 
Edital, torna público á realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item, no dia 28 de Setembro de 2021 às 09h00min (Horário de Brasília-DF) no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

  

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as 14h00min do dia 16 de Setembro de 2021. 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08h30min do dia 28 de Setembro de 2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min do dia 28 de Setembro de 2021. 
 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
MODO DE DISPUTA: Aberto 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. 
  
1. DO OBJETO 
 
1.1- A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE INSUMOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme dotações orçamentárias e especificações constantes no Anexo I deste 
Edital – Termo de Referência.  
 
1.1.1 – O objeto do presente termo de referência será entregue de FORMA PARCELADA de acordo com as 
necessidades das Secretarias. 
 
1.1.2 – O presente Edital de Pregão Presencial e seus anexos – Termo de Referência e Contrato – são 
complementares entre si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade 
constante em um e, omitido em outro, será considerado existente e válido para todos os fins. 
 
1.1.3 – Por força da Resolução Administrativa nº 43 de 19 de dezembro de 2017 do – TCM-PA, 
(TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS – PA), as empresas participantes que sagrar-se vencedoras do 
certame, devem ter certificado digital - PJ, para assinatura de contratos, validando-se o elemento “sujeito” 
do ato administrativo e garantindo a autoria dos signatários do documento. 
 
1.1.4 – O prazo para a entrega será de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 
Compra. 
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1.1.5 – A licitante, fica proibido, subcontratar total ou parcial o OBJETO, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no edital e no contrato (Art. 78, VI, da Lei 8.666/93). 
 
1.1.2 Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Minuta do Contrato   
ANEXO III – Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do Objeto do Edital 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de inexistência de emprego menor no quadro da empresa empregadora. 
 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
2.2  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado pregoeira e equipe de 
apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de 
compras constante da página eletrônica da www.compraspublica.gov.br. 
 
2.3  A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 
relacionados a presente licitação, deverá ser efetuada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
no prazo de até 02 (dois) dias úteis que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento 
convocatório para a sessão de recebimento das propostas de preços. 

 
2.4  A resposta da pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será por meio do Portal de Compras 
pùblicas em campo próprio. 
 
2.5  Todas as referências de tempo neste Edital observarão o horário de Brasília/DF. 

 
2.6  A licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e o horário limite para o recebimento e a 
abertura das propostas, bem como para o início da disputa. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições deste Edital e 

seus anexos, inclusive quanto à documentação e estejam devidamente credenciadas perante o Portal de 

Compras Públicas, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão se 

informar a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

 
3.3  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Prefeitura Municipal de Redenção/PA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.compraspublica.gov.br/
http://www.portaldecompraspúblicas.com.br/
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3.4 - NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

a) Consórcio de empresa, que não atendam aos requisitos disciplinados pelos art. 33 da Lei nº 8.666/93 

Art. 17 do Decreto nº 3.555/00 e o art. 42 do Decreto nº 10.024/2019. 

 
b) Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública, bem como os 
elencados na Lei nº 8.666/1993, art. 9º. 
 
c) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
 
d) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
e) Empresas com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 
em processo de recuperação extrajudicial; 
 
f) Empresas em dissolução ou em liquidação. 

 
3.5 - Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos e que, 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no mesmo. 
 
3.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta, sujeitará a 
licitante às sanções previstas neste Edital. 
 

 4 -  DO CREDENCIAMENTO  
 
a) - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site:  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

b) - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

Pregão Eletrônico. 

 
c) - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura 
Municipal de Redenção/PA, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

 

 5 - DA PROPOSTA  

 
5.1 - A PROPOSTA DEVE SER FEITA COM BASE NA ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL, DEVIDO AS DESCRIÇÕES DOS ITENS CADASTRADOS NO 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS NÃO SEREM TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM A DESCRIÇÃO DO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
5.2 – A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor total, em moeda 

corrente nacional (R$), e a especificação do objeto ofertado, indicando também a marca. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.3 – Nos preços ofertados deverão já estar consideradas e inclusas todas as despesas incidentes sobre 

o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, encargos e outras despesas incidentes sobre o fornecimento do 

objeto. 

5.3.1. Se houver discrepância entre os valores unitários e totais constantes na proposta de preços escrita e 
aqueles registrados no site  www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerão como válidos estes últimos. 

 
5.4 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importa a desclassificação da proposta. 

5.5 – A simples participação no certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas no 

Pregão, em especial: 

 

a) Que a proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

b) Aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão. 
 
c) O prazo para a entrega será de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 
Compra. 

d) Caso a proposta seja omissa, considerar-se-á que as suas especificações serão as que constam no 
Anexo I deste Edital. 

 
5.6 – Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
5.7 – Os quantitativos a serem cotados são aqueles constantes no Termo de Referência e no modelo de 
proposta. 

 6. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS  

6.1 – A licitante deverá encaminhar os documentos de Habilitação e a proposta exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2 – Até a data e hora estabelecida para a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a 
proposta e documentação anteriormente encaminhada. 
 

 7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
7.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela pregoeira, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no site  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.2 – A comunicação entre o (a) Pregoeiro (a)e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 

mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
7.3 – Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

 8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
8.1 – A PREGOEIRA verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

http://www.comprasnet.gov.br/
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que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.2 - Serão desclassificadas as propostas de preços que: 
 
a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou com preços inexequíveis. 
d) Apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valores superiores à média de preços da 
pesquisa de mercado. 
8.3 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.4 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
  
8.5 - Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, 
não lhe cabendo, em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

 9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITABILIDADE  DA PROPOSTA  
 
9.1 – A etapa competitiva será aberta na data e na hora indicada no primeiro parágrafo deste edital, a 

partir da qual as licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
9.2 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

 
9.3 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

 
9.4 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

 
9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
9.6 – Durante a fase de lances, O (A) PREGOEIRO (A)poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

for considerado inexequível.  

 
9.7  - O modo de disputa adotado será o modo aberto, de que trata o art. 32 do DECRETO Nº 10.024, DE 

20 DE SETEMBRO DE 2019, que durante 10 min serão dados lances livres, abertos e sucessivos, sendo que 

havendo lances nos últimos 2 min da disputa, a etapa será automaticamente prorrogada por mais 2 min. 

Quando não houver novo lance, passados os 2 min últimos, o sistema encerrará a competição. 

 
9.8 – Se ocorrer à desconexão da pregoeira no decorrer da etapa de lances e o sistema Eletrônico 
permanecerem acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
9.9 – No caso da desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes no sítio  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.10 – Após o encerramento da etapa de lances, O (A) PREGOEIRO (A)poderá encaminhar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.11 – Encerrada a etapa de lances, quando houver, O (A) PREGOEIRO (A)examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 

contratação, consoante média de preços da pesquisa mercadológica. 

9.12 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

9.13 - É obrigação dos licitantes acompanhar as mensagens e ficar atentos ao chat após a fase de lances, 

para uma possível negociação imediata dos itens que estiverem com valor acima do estimado. 

 

9.14 Em caso de a licitante não responder de forma imediata no chat, a tentativa de uma possível negociação 

de um item com valor acima do estimado, fica a critério da pregoeira Recusar a proposta e convocar a 

licitante remanescente em ordem de classificação, ou cancelar o item de forma justificada, caso entenda ser 

inviável a negociação. 

 
9.15 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 
9.16 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

 
9.17 – O (A) PREGOEIRO (A)poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

Prefeitura Municipal de Redenção/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para verificar 

a aceitabilidade das propostas caso tenha alguma dúvida. 

 
9.18 – Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o 

pregoeira convocará anexo da respectiva licitante para o encaminhamento do catálogo e da proposta 

reajustada. 

 
9.19 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, A 
PREGOEIRA examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
9.20 - Se a proposta subsequente estiver com o valor muito acima da média, ou mesmo, muito acima da 
melhor proposta anterior, caberá O (A) PREGOEIRO (A)analisar se é viável tentar negociar ou não o item em 
questão, podendo O (A) PREGOEIRO (A)de forma justificada, cancelar o item. 

 
9.21 - Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

 
9.22 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores 
unitários estimativos da contratação. 
 
9.23 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do 
objeto deste Pregão. 
 
9.24 As propostas com valor unitário ou global superior ao estimado poderão ser aceitas, caso houver 
justificativa expressa do Setor Demandante e/ou da pregoeira. 
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9.25 O (A) PREGOEIRO (A)poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

 10. DAS AMOSTRAS  
10.1 – A Prefeitura Municipal de Redenção/PA reserva-se o direito de solicitar a proposta final e a 

amostra dos itens, marca detalhada para análise e o licitante vencedor se obriga a encaminhá-la no 

prazo máximo de 24 (horas), contados a partir da convocação de anexo feita pela pregoeira no Portal 

de Compras Públicas. 

10.1.1. A licitante poderá também anexar o catálogo de todos os itens que irá concorrer juntamente com os 

documentos de habilitação no momento do cadastro da proposta inicial. 

10.2 - O prazo estabelecido no item anterior para apresentação da amostra por catálogo é improrrogável, 

portanto, não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação do mesmo, salvo a comprovação do envio do 

produto por empresa transportadora ou Correio. 

 
10.3 - As amostras por catálogo dos itens licitados serão analisadas pelo setor competente, utilizando-se 
por base os critérios objetivamente definidos no termo de referência para aceitação do objeto, o qual emitirá o 
Relatório de Análise, informando a aceitação ou recusa dos mesmos; 
 
10.3.1 - A eventual recusa será feita por critérios técnicos e objetivos, ressalvando o direito dos concorrentes 

de acompanharem todos os procedimentos respectivos. 

 11. DA HABILITAÇÃO  
 
11.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, O (A) PREGOEIRO (A)verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
11.1.1 - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
11.2 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas indiretas) no 
cadastro referido no subitem anterior, O (A) PREGOEIRO (A)reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
  
11.3 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação 
aos documentos relacionados a seguir: 
 
11.3.1 – Habilitação Jurídica: 
 
11.3.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado, ou 
Contrato Consolidado e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores. 
 
11.3.1.2 - Cópia de RG e CPF dos sócios ou CNH; 
 
11.3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
11.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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11.3.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
11.3.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas, Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 
 
11.3.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
11.3.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT; 
 
11.3.3 - Qualificação técnica: 
 
11.3.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1º, I da Lei nº. 8.666/93). 
 
11.3.3.2 - A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestado ou certidão de fornecimento 
similar compatível – fornecimento compatível com objeto, em nome da licitante, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. (art. 30, II e §4º, I da Lei nº. 8.666/93) com comprovação. 
 
a.1.) Os atestados deverão referir-se a fornecimentos executados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

a.2.) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto 

no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

b) Registro de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-CNES; 

c) Certidão do Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Certidão do Conselho Regional de Biomedicina 

(CRBM) da empresa licitante com a validade para o exercício das atividades para o período de execução do 

objeto licitado; 

d) Certidão do Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Certidão do Conselho Regional de Biomedicina 

(CRBM) do responsável técnico da empresa licitante com a validade para o exercício das atividades para o 

período de execução do objeto licitado; 

e) Comprovação de vinculo profissional do responsável técnico com a licitante que se fará, alternativamente, 

com a apresentação de: a) cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 

empregadora; b) do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; c) do contrato de 

trabalho devidamente registrado no Conselho da Classe da região competente, em que conste o profissional 

como responsável técnico; ou d) de declaração de contratação futura do profissional, desde que 

acompanhada de declaração de anuência deste; 

f) Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA. 

 
11.3.3.3 - Alvará de Localização/Funcionamento da empresa vigente, (sendo licitante do Município de 
Redenção-PA ficam dispensadas as observações exigidas no alvará). 
 
11.3.3.4 - Apresentar, Em atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, o licitante deverá 
apresentar declaração nos seguintes termos: “Declaramos que, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, respeitamos a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
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a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos”, CONFORME CONSTA NO ANEXO IV DO EDITAL. 
 
11.3.3.5 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V 
da referida Lei, é necessário, declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão 
Presencial/Eletrônico, se comprometendo a apresentar documentação comprobatória caso venha a ser 
declarada a vencedora do certame valendo-se do benefício. A comprovação poderá ser realizada por 
certidão emitida pela Junta Comercial e declaração hábil a comprovar esta específica condição.  
 
11.3.3.6 - Para efeito do previsto no subitem anterior, o licitante deverá encaminhar referida declaração junto 
com os documentos de habilitação;  
 
11.3.3.7 - A ausência de manifestação sobre o enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no 
decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios 
estabelecidos na legislação supracitada. 
 
11.3.3.8 - O licitante que deixar de apresentar a Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte e equiparadas; 
 
11.3.3.9 - A Comprovação da Regularidade Fiscal das ME/EPP de acordo com o §1º do Art. 43 da LC 123/06, 
ou seja, as licitantes optantes do Simples Nacional têm 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por mais 05 dias 
úteis para apresentar os documentos vencidos. 
 
§ 1o – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 
 
11.3.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
 
11.3.4.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou 
através da internet. 
 
11.3.4.2 - Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do último exercício com termo de abertura e 
encerramento, COM CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE.  
 
11.3.4.3 – Apresenta certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante. 
 
11.4 - O envio de documentos de habilitação necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital, o 
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas, sob pena 
de inabilitação. 
 
11.5 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. Portanto, para maior celeridade quanto à conferência dos documentos de 
Habilitação, os interessados poderão apresentar os documentos com autenticação digital, exceto as 
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certidões de regularidade fiscal que serão conferidas através dos seus respectivos portais. 
 
11.6 - Será admitida a comprovação de regularidade através da Internet, por meio de consulta aos sítios 
oficiais, inclusive para suprir data vencida em algum documento. 
 
11.7 - Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento será aferida com relação à data de sua 
apresentação ao(a) Pregoeiro(a). 
 

 12. DOS RECURSOS  
12.1. Intenção de recorrer e prazo para recurso: 

12.1.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 
forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

12.1.2. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias. 

12.1.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo 
de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.1.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o (a) Pregoeiro (a)estará autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

12.1.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 

 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
13.1 – O(A) PREGOEIRO(A), caso não haja recurso ao julgamento do certame, adjudicará o objeto à 

licitante vencedora cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração pública. 

 
13.2 – Concluídos os trabalhos, O (A) PREGOEIRO (A)encaminhará o processo, devidamente instruído, à 

apreciação da Autoridade Competente, para expedição e publicação do ato homologatório. 

 
13.3 – Depois de decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em consequência, 

homologará a presente licitação.  

 14. DO CONTRATO  

 
14.1 – A Secretaria Municipal, denominada CONTRATANTE, convocará oficialmente a licitante 

vencedora, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato ou instrumento equivalente, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.2 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
14.3 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não assinar o termo de contrato ou 

não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, ou não apresentar situação 

regular, convocar outro licitante observado a ordem de classificação, e assim sucessivamente, observado o 
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disposto na legislação em vigor. 

14.4 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal Contratante, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

 
14.5 – A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou 

supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial 

atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 
14.6 Do reequilíbrio econômico financeiro – pode ser concedido nos casos que resultem em 

onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das partes, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 

desde que devidamente demonstradas pelas partes, Art. 65, alínea “d”, Lei 8.666/93.  

14.7 - 

A assinatura do contrato fica condicionada à verificação da documentação de habilitação da Contratada, que 

poderá ocorrer por meio do Portal de Compras Públicas. 

 

 15. DA RESCISÃO DO CONTRATO  

 
15.1 – Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constitui motivos 

para a rescisão à ocorrência de qualquer uma das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, observados 

as suas ulteriores alterações. 

 
15.2 – A rescisão poderá ser procedida consensualmente pelas partes, ressalvados os seus respectivos 

direitos e responsabilidades. 

 
15.3 – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

 16. DO PRAZO  
 
16.1 – A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciada imediatamente na data da assinatura do 

Contrato, nas condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 
16.2 – O prazo para a entrega será de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 

Compra. 

 
16.3 O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, tendo eficácia legal no primeiro dia após 

a publicação, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57, II da Lei 8.666 de 1993, quando comprovada 

a vantajosidade para a Administração, desde que haja autorização formal de autoridade competente.   

17 DO PAGAMENTO  
 
17.1 - O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame 
licitatório, será efetuado em até 30 (trinta) dias em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e 
crédito em conta corrente, após o recebimento da mercadoria e emissão da nota fiscal. 
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17.2 - A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
 
17.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos Moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da Parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
17.4 - A contratante não estará sujeita à atualização financeira a que se refere o item anterior do 
edital/contrato, se o atraso decorrer de prestação dos serviços com ausência total ou parcial de 
documentação hábil, com pendência na apresentação de tal documentação, ou com pendência de 
cumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais por parte da contratada. 
  
17.5 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 
17.6 - O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 

pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  

 
17.7 - A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-
financeiro) que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, 
previsto estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses 
serviços/aquisições, também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado.  
 
17.8 - Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após 
decorrido um ano a contar da data do termo inicial do contrato, mediante análise da variação dos preços de 
referência, indicados pelas Secretarias Municipais ou através de índice nacional de preços ao consumidor – 
INPC, ficando a cargo da CONTRATANTE optar pela escolha mais vantajosa para a Administração Pública. 
 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
18.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a 
CONTRATADA que: 
 
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 



 
 
                                                                            
 

ESTADO DO PARÁ 
                               MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

 

Rua Wlaterloo Prudente, nº. 253, Jardim Umuarama, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

13 

e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 
 
18.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
18.3 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 12.1., a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo 
a gravidade da falta cometida: 
 

I.   Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras 
ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave; 
 

II.   Multas: 
 
a) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens entregues 
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da 
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 
b) Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso. 
c) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos ônibus que estiverem 
em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor desses 
bens. 
d) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação 
e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 
adimplida do Contrato. 
e) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 
f) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão 
por inexecução total do objeto. 
 

III.  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

IV.   Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

V.   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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18.4 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 
 
18.5 - A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
18.6 - As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
18.7 - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da 
CONTRATANTE. 
 
18.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 
 

19 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  

19.1 - Dos Esclarecimentos 

19.1.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados a PREGOEIRA, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do 
edital. 

19.1.3 - A PREGOEIRA responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 

19.1.4 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

19.2 - DA IMPUGNAÇÃO 

19.2.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 
prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

19.2.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a PREGOEIRA, auxiliado pelos responsáveis 
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento da impugnação. 

19.2.3 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 
pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

19.2.4 - Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1 - As Dotações Orçamentárias para fazer face às despesas para aquisição do objeto desta Licitação 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária das Secretarias Municipais que integra o objeto desta 
licitação é: 
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Unidade Orçamentária 20 - Seguridade Social 

20.13.13 Fundo Municipal de Saúde 

10.302.0210.2059 Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade 

10.301.0200.2053 Atenção Básica de Saúde 

Elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fontes de Recursos 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 - Recursos 

Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos 

Extraordinários/Ordinários; 12130000 – Transferência do SUS/Estado; 12140000 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 
21.1. - As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são aquelas previstas nos itens 09 e 10 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1 – A Autoridade Competente, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação 

vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 

22.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciarem, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a entrega da proposta, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

22.3 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente 

ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 

22.4 – Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 

considerando-se o expediente normal deste Orgão, o qual compreende o horário das 8:00 horas14:00horas, 

de segunda à sexta-feira. 

22.5 – A PREGOEIRA, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

convalidar a instrução do processo. 

22.6 – Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação vigente, em especial 

a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar n° 123/2006, o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2019, e, subsidiariamente, as normas constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as devidas alterações. 

 

Redenção - PA, 24 de Agosto de 2021. 

 
 
 

João Lucimar Borges 

Secretário Municipal de Saúde de Redenção/PA 

Decreto 006/2021 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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ANEXO - I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/PA 

                            Assistência Hospitalar de Média e Alta Complexidade 

OBJETO DO CERTAME: Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos de exames 

laboratoriais 

ÁREA DE INTERESSE: Assistência Hospitalar de Média e Alta Complexidade 

MODALIDADE APLICADA: Pregão Eletrônico - Menor Preço por Item 

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal de Saúde 

VALOR MÉDIO DOS RECURSOS: R$ 1.539.557,17 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e 

cinquenta e sete reais e dezessete centavos) 

 

ESTE TERMO DE REFERÊNCIA (TR) FOI ELABORADO NOS MOLDES DA LEI 10.520/02 CONSOANTE 

COM O ARTIGO 9º BEM COMO O ARTIGO 3º XI DO DECRETO FEDERAL Nº. 10.024/2019. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO – MENOR PREÇO POR ITEM, objetiva a seleção de propostas mais vantajosas para a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visando à realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE EXAMES LABORATORIAIS, para atender 

às necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clínicas da SMS. 

 

1.2. Garantir exames laboratoriais, de acordo com solicitação médica, seja do ponto de vista da 

necessidade de acompanhamento e/ou controle, bem como auxílio em diagnósticos, da população do 

Município de Redenção/Pará, quando dos atendimentos ambulatoriais encaminhados através da SMS e aos 

pacientes internados do Hospital Municipal Dra. Iraci Machado Araújo e Hospital Municipal Materno Infantil Dr. 

Pedro Paulo Barcauí. 

 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE INSUMOS DE EXAMES LABORATORIAIS, em atendimento ao Laboratório Municipal 

de Análises Clínicas, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/PA, de acordo com as 

especificações e quantidades constantes no quadro de Solicitação/SCPI n. 00485/21, abaixo: 

      

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE INSUMOS DE EXAMES LABORATORIAIS 

 A SEREM CONTRATADOS 

Item Descrição Und. Qtd. 

1.  024.000.001 Abaixador de língua c/ 100 Pct 36 

2.  198.003.009 Agulha 20 x 0,55mm und 1000 0,00 0,00 Und 1.000 
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3.  198.001.013 Agulha 25x7 Und 28.000 

4.  177.001.138 Agulhas a vácuo para coleta múltipla 21 g (25 x 0,8 mm) Cx 10 

5.  177.001.139 Adaptador de agulha para coleta de sangue a vácuo Cx 10 

6.  050.001.537 Álcool 96%, 1 lt  Und 400 

7.  198.004.136 Álcool ácido 1%  1 lt Und 5 

8.  021.002.965 Álcool ácido 3% 500 ml Und 5 

9.  021.003.096 Álcool etílico liquido 70% 1 lt Und 400 

10.  021.003.999 Algodão hidrófilo 500 gr rolo Rl 40 

11.  030.007.733 Almotolia plástica bico reto 500 ml Und 10 

12.  030.037.363 Almotolia plástica bico reto 250 ml Und 10 

13.  021.006.752 Kit Aslo Kit 120 

14.  198.004.160 Caixa de plástico para lâminas com 50 repartições Cx 50 

15.  177.003.003 Cuba de vidro c/ tampa p/ coloração de 30 lâminas Und 20 

16.  198.004.123 Caixa Descartex 13 litros Und 50 

17.  198.004.006 Caixa térmica 12 litros p/ transporte de produtos de saúde Und 2 

18.  030.035.822 Coletor universal 80 ml Und 30.000 

19.  021.003.208 Compressas de gases c/ 500, 09 fios Pct 50 

20.  021.008.087 Curativo adesivo para ferimento c/500 Cx 30 

21.  198.002.071 Dengue IGG e IGM Kit 20 

22.  198.001.015 Ependofilos pacote c/1000 tubo Eppendorf Pct 6 

23.  198.001.016 Escova cervical c/ 100 unidades Cx 70 

24.  198.003.016 Kit escovas lavar vidraria diâmetro 10mm 15mm 20mm  Und 20 

25.  198.003.001 Espátula de Ayers c/ 100 unidades Cx 70 

26.  198.004.013 Espéculo vaginal desc. tam. p c/ 100 unidades Pct 3.000 

27.  198.003.010 Espéculo vaginal descartável tam. g c/ 100 unidades Pct 100 

28.  198.004.012 Espéculo vaginal descartável tam. m c/ 100 unidades Pct 400 

29.  198.004.018 Estante p/ 90 tubos de ensaio 12-13mm diâmetro Und 10 

30.  050.001.192 Fator reumatoide Und 120 

31.  198.002.003 Fita para urina c/ 200 testes Cx 150 

32.  177.002.027 Fixador citopatológico 100 ml Und 50 

33.  198.004.022 Garrote em látex Mts 30 

34.  030.035.740 Gaze hidrófila em rolo (tipo queijo) Und 20 

35.  333.003.889 HCG - Beta c/ 100 testes Und 25 

36.  198.001.012 Kit coloração Baar Ziehl Neelsen Kit 20 

37.  198.001.010 Kit coloração hematologia Kit 20 

38.  198.004.133 Kit PCCU Kit 40 

39.  198.002.072 Kit teste rápido HBS AG Kit 10 

40.  198.002.073 Kit teste rápido HCV Kit 10 

41.  198.004.132 Laminas borda fosca Cx 220 

42.  198.004.131 Laminas lisa Cx 50 

43.  198.004.030 Lâmpada para microscópio Und 5 

44.  021.000.802 Lugol Frasco 3 

45.  198.004.111 Luvas de látex tam G p/ procedimento c/ talco, cx c/ 100 und Cx 50 
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46.  198.004.110 Luvas de látex tam M p/ procedimento c/ talco, cx c/ 100 und Cx 200 

47.  198.004.109 Luvas de látex tam P p/ procedimento c/ talco, cx 100 und Cx 200 

48.  022.000.141 Mascara descartável c/ elástico PFF2 c/ 50 unidades Cx 200 

49.  198.002.014 Óleo de imersão 100ml Frasco 2 

50.  198.004.099 Papel de filtro Pct 30 

51.  198.004.156 Kit PCR Kit 300 

52.  198.004.122 Pincel para vidraria e plásticos Und 20 

53.  050.001.143 Pipeta de 20 ul Und 10 

54.  050.001.144 Pipeta auto 25 ul Und 10 

55.  050.001.138 Pipeta auto. 200 ul  Und 5 

56.  030.035.812 Pipeta automática 1000 ul Und 5 

57.  024.000.087 Pipeta automática 100 ul Und 5 

58.  030.035.658 Pipeta automática 10 ul Und 5 

59.  050.001.772 Pipeta automática 500 ul Und 5 

60.  024.000.088 Pipeta automática 50 ul  Und 5 

61.  198.004.050 Placa de kline vidro 6x8cm Und 10 

62.  198.004.048 Ponteira 100 a 1000 ul azul – pacote c/ 1000 unidades Pct 4 

63.  501.001.974 Ponteira amarela - pacote  c/ 1000 unidades Pct 6 

64.  198.004.157 Estante universal com ventosa para 50 tubos Und 5 

65.  198.004.158 Estante em polipropileno para 60 tubos de ensaio 10mm Und 5 

66.  198.004.053 Relógio despertador 60 minutos analógico Und 3 

67.  198.001.034 Saco coletor infantil feminino Und 1.200 

68.  198.004.159 Saco coletor infantil masculino Und 1.200 

69.  022.000.030 Seringa descartável 10ml c/ agulha Und 1.000 

70.  022.000.034 Seringa descartável 3ml c/agulha Und 10.000 

71.  023.000.778 Seringa descartável 5ml c/ agulha Und 30.000 

72.  030.037.001 Soro anti - a Kit 30 

73.  030.035.584 Soro anti - d Kit 30 

74.  030.037.009 Soro anti - b Kit 30 

75.  177.003.002 Estante para tubos Falcon 15ml para 60 tubos Und 10 

76.  198.004.129 Suporte para corar 22 lâminas - bandeja em aço inox Und 2 

77.  198.004.061 Touca descartável c/ elástico, branca, pacote c/ 100 und Pct 50 

78.  198.004.130 Tubo cônico plástico urina c/ 50 und Pct 10 

79.  198.001.055 Tubo coleta sangue vácuo gel SST II 8.5ml 367988 c/100 bd Und 5.000 

80.  585.001.007 Tubo de ensaio em vidro 10 x75mm Und 600 

81.  021.009.126 Tubo EDTA a vácuo k2 Und 3.000 

82.  021.009.127 Tubo EDTA a vácuo k3  Und 2.000 

83.  198.004.126 Tubo de vidro a vácuo para coleta - Citrato 4ml - pacote c/ 100 
tubos 

Und 1.000 

84.  198.004.138 Tubos a vácuo para VHS Und 3.000 

85.  050.001.194 VDRL (WAMA) Und 40 

86.  198.004.134 Verniz geral 100 ml Vd 8 
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2.2. Os insumos laboratoriais serão solicitados de forma fracionada, por solicitação do Laboratório 

Municipal junto a SMS. 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo         administrativo, 

elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas no Município e no software 

Banco de Preços Plus. 

 

3.2. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 1.539.557,17 (um milhão, quinhentos e trinta e 

nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos). 

 

3.3. Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da CONTRATADA, após decorrido 

um ano a contar do termo inicial do contrato mediante análise da variação dos preços de referência, indicados 

pelo Município de Redenção–PA, ou através de Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ficando a 

cargo da CONTRATANTE optar mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

4. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

4.1. O pagamento dos produtos adquiridos, ocorrerá de acordo com este cronograma de desembolso: 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Objeto 
Valor médio mensal 

estimado R$ 
Valor médio total 

estimado R$ 
Meses de 
execução 

Contratação de empresa para o 
fornecimento de insumos de exames 
laboratoriais 

128.296,43 1.539.557,17 12 

Mês Valor R$ 

01 128.296,43 

02 128.296,43 

03 128.296,43 

04 128.296,43 

05 128.296,43 

06 128.296,43 

07 128.296,43 

08 128.296,43 

09 128.296,43 

10 128.296,43 

11 128.296,43 

12 128.296,43 

Total acumulado R$ 1.539.557,17 

Planilha 2 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

5.1. A presente contratação será realizada por meio de Processo Administrativo Licitatório – modalidade 

Pregão Eletrônico – Menor Preço por Item, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios do 
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disposto na Lei n° I0.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000 – 

Regulamentação do Pregão Presencial, e na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

6. DA MODALIDADE APLICADA 

 

6.1. A presente contratação dar-se-á mediante Processo Administrativo Licitatório - modalidade 

Pregão Eletrônico – Menor Preço por Item.  

7.  DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

7.1. A dotação orçamentária para fazer face as despesas da pretensa contratação é: 

 

Dotações orçamentárias 

Unidade Orçamentária 20 - Seguridade Social 

20.13.13 Fundo Municipal de Saúde 

10.302.0210.2059 Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade 

10.301.0200.2053 Atenção Básica de Saúde 

Elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fontes de Recursos 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 - Recursos 

Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos 

Extraordinários/Ordinários; 12130000 – Transferência do SUS/Estado; 

12140000 

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados do dia da assinatura, prorrogável 

na forma do artigo 57, § 2º e inciso II, da Lei n° 8.666/93. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências das 

unidades da CONTRATANTE. 

 

9.2. Obriga-se a CONTRATADA a apresentar documentação que comprove sua qualificação técnica, 

conforme abaixo: 

a) Atestado de Capacitação Técnica Operacional: fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, equivalente ou superior ao objeto desta licitação, contendo as seguintes informações: nome do 

contratado e do contratante, período de execução e descrição dos itens fornecidos e suas quantidades; que 

comprove o fornecimento de itens de características semelhantes, limitados exclusivamente as parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

a.1.) Os atestados deverão referir-se a fornecimentos executados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

a.2.) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto 



 
 
                                                                            
 

ESTADO DO PARÁ 
                               MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

 

Rua Wlaterloo Prudente, nº. 253, Jardim Umuarama, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

21 

no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

b) Registro de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-CNES; 

c) Certidão do Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Certidão do Conselho Regional de Biomedicina 

(CRBM) da empresa licitante com a validade para o exercício das atividades para o período de execução do 

objeto licitado; 

d) Certidão do Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Certidão do Conselho Regional de Biomedicina 

(CRBM) do responsável técnico da empresa licitante com a validade para o exercício das atividades para o 

período de execução do objeto licitado; 

e) Comprovação de vinculo profissional do responsável técnico com a licitante que se fará, alternativamente, 

com a apresentação de: a) cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 

empregadora; b) do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; c) do contrato de 

trabalho devidamente registrado no Conselho da Classe da região competente, em que conste o profissional 

como responsável técnico; ou d) de declaração de contratação futura do profissional, desde que 

acompanhada de declaração de anuência deste; 

f) Apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela ANVISA. 

 

9.3. Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção 

das deficiências apontadas pela fiscalização quanto à realização do serviço. 

 

9.4. Atender a CONTRATANTE através de telefone, e-mail, fax ou pessoalmente, de acordo com a 

necessidade. 

 

9.5. Manter entendimento com a CONTRATANTE objetivando evitar interrupções ou paralisações 

durante o fornecimento dos insumos. 

 

9.6. Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no TR. 

 

9.7. Comunicar à CONTRATANTE, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados. 

 

9.8. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e fornecimento dos insumos. 

 

9.9. A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá estar em dia com todas as obrigações legais. 

 

9.10. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a CONTRATANTE exigir o 

afastamento imediato de qualquer funcionário da CONTRATADA, cuja permanência seja considerada 

prejudicial à segurança na execução dos serviços, à imagem da CONTRATANTE ou às relações com 

autoridades ou particulares. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

 

10.1.01. Receber os insumos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus apêndices. 
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10.1.02. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

 

10.1.03. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado. 

 

10.1.04. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a entrega dos insumos, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus apêndices. 

 

10.1.05. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitada pela CONTRATADA. 

 

10.1.06. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a CONTRATADA cumpra as condições 

estabelecidas neste TR. 

 

10.1.07. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais 

condições. 

 

10.1.08. Acompanhar a entrega dos insumos para exames laboratoriais e avaliar a sua qualidade, sem 

prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa. 

 

10.1.09. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem 

prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA. 

 

11. DAS SITUAÇÕES DIVERSAS 

 

11.1 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

 

11.2 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal e/ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou 

terceiros; 

 

11.3 A CONTRATADA deverá incluir no preço final dos insumos laboratoriais: insumos, reagentes e 

soluções necessárias para execução dos exames, em suas dependências. 

 

11.4 A CONTRATADA deverá indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

12 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COMUNS ÀS PARTES 

 

12.1 Constituem obrigações comuns às partes: 

 

12.1.1 Confidencialidades: guardar, por si, sócios e seus prepostos, por prazo indeterminado, sigilo 

absoluto sobre informações disponibilizadas sobre a condição de confidencialidade, informações essas que 
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podem ser técnicas, comerciais e financeiras, adquiridas em razão da implementação do presente Contrato, 

sob pena de sujeitarem-se às penalidades civis e criminais cabíveis. 

 

12.1.2 Manter o respeito ético e transparente no relacionamento entre elas e exigir de seus empregados, 

prepostos e contratados os melhores padrões de relacionamento, comportamento e postura. 

12.1.3 Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer situação, não se 

presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo societário e/ ou 

empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre as partes, por si, seus contratados, 

prepostos e/ou empregados, e não serão fiadoras das obrigações e encargos trabalhistas e sociais uma da 

outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas 

esferas civil e penal. 

 

12.1.4 As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente este Contrato para terceiros, sem 

a prévia e expressa autorização escrita da outra parte. Não será considerada cessão ou transferência à 

ocorrência de atos de reorganização societária envolvendo empresas ligadas e/ou do mesmo grupo 

econômico da CONTRATADA, e que impliquem na sucessão universal de direitos e obrigações da 

CONTRATADA. 

 

13.  DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

13.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 

reparação. 

 

14.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1.  O pagamento referente ao objeto desta contratação, fornecidos pela empresa vencedora do certame 

licitatório será de forma fracionada e deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 

mercadoria e emissão da nota fiscal, devendo a mesma apresentar os seguintes documentos:  

a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 

 

14.2. O pagamento poderá ser efetuado mediante transferência eletrônica ou depósito bancário na conta da 

CONTRATADA. 

 

14.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 

seguinte: 

EM = I x N x VP  

Onde:  
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EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  

I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

 

14.4.  Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

CONTRATANTE atestar o recebimento dos insumos. 

 

14.5.  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

14.6.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

14.7. A CONTRATADA regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

14.8.  A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a nota de empenho (solicitação de despesa). 

 

14.9.  Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em débito 

como Município de Redenção/PA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que 

eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 

 

15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

  

15.4.  Nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, a fiscalização da contratação será exercida por um 

representante da SMS, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato. 

 

15.5.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15.6.  O representante da SMS, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
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envolvidos (preposto), determinando o que for necessário à regularização das falhas ou equívocos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

15.7.  Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, 

o fiscal deverá de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará 

as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no TR, sob pena de 

responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão; 

15.8.  Ficará designado a servidora ANDREA BARBOSA RIBEIRO sob o número de matricula 003250, 

como fiscal titular, e a  servidora BERNADETH MACIEL MARTINS sob o número de matricula 017203 como 

fiscal suplente, ambos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, cabendo 

proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo 

como parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou possíveis irregularidades observadas. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 

16.1.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do objeto 

do contrato com a anuência prévia da SMS/Redenção – PA. 

 

16.1.2. Cabe à CONTRATADA executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários 

estabelecidos para atendimento. 

 

16.1.3. A CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em 

relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por 

qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos 

serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua 

indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos 

a que der causa. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – PENALIDADES 

 

17.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a 
CONTRATADA que: 
 
g) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação; 
h) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
i) Fraudar na execução do Contrato; 
j) Comportar-se de modo inidôneo; 
k) Cometer fraude fiscal; 
l) Não mantiver a proposta. 
 
17.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA 
que: 
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d) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
e) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
f) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
17.3 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 12.1., a 
CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo 
a gravidade da falta cometida: 
 

VI.   Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras 
ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave; 
 

VII.   Multas: 
 
g) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens entregues 
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da 
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 
h) Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso. 
i) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos ônibus que estiverem 
em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor desses 
bens. 
j) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação 
e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 
adimplida do Contrato. 
k) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 
l) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão 
por inexecução total do objeto. 
 

VIII.  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

IX.   Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

X.   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
17.4 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 
 
17.5 - A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
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fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
17.6 - As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
17.7 - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da 
CONTRATANTE. 
 
17.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 
 
 
 
 
 
 
 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 

 

Redenção/PA, 18 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

João Lúcio 

Secretário Municipal de Saúde de Redenção/PA 

Decreto 006/2021 
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PLANILHA QUANTITATIVA 
 

Processo Licitatório 165/2021 
Pregão Eletrônico 066/2021 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE 
EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 
DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Marca Vl unit Vl total 

1 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 PCT 36,       

  Finalidade: O Abaixador de Língua de Madeira também conhecido como 
cataglosso é muito utilizado pelos médicos apara abaixar 

          

  a língua permitindo que ele examine a boca e a laringe.           

  Característica:           

  Confeccionado em madeira           

  Descartável           

  Acabamento perfeito           

  Em formato de espátula           

  Tamanho:           

  Comprimento 15 cm           

  Largura 1,4 cm           

  Espessura 0,5 mm           

  Embalagem:           

  Pacote com 100 Unidades           

2 ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO CX 10,       

  Utilizado em coletas múltiplas de sangue venoso.           

  Confeccionado em polipropileno.           

  Compatível com diversos tamanhos de agulhas e tubos, próprios para 
coletas de sangue a vácuo. 

          

  Uso único.           

3 AGULHA 20 X 0,55MM UND 1.000,       

  Agulha Hipodérmica 20 x 0.55 mm - Caixa 100 unidades           

  Agulha Hipodérmica 20 x 0.55 mm é utilizada para aspiração e aplicação 
de medicações  administradas vias intramuscular, 

          

  subcutânea e intravascular em pacientes adultos e crianças.           

  Agulha Hipodérmica 20 x 0.55 mm é descartável e possui paredes finas 
em aço inox afiadas sem rebarbas, que facilita a punção e 

          

  reduz a dor do paciente.            

  Agulha Hipodérmica 20 x 0.55 mm têm fixação perfeita ao canhão para 
garantir uma conexão segura e reduzir os riscos de 

          

  vazamento.            

  Apresentam calibres ideais para aspirações e aplicação de injeções, com 
dimensões 20 x 5,5 mm. 

          

  Agulha Hipodérmica 20 x 0.55 mm vêm em embalagens esterilizadas e 
individuais em blister de plásticos e papel grau cirúrgico, 

          

  com uma selagem eficiente, garantindo a integridade do produto até a 
utilização. 

          

  Informações Adicionais sobre Agulha Hipodérmica 20 x 0.55 mm           

  Caixa com 100 Unidades           

  Hipodérmica           

  Descartável           

  Embalada individualmente.           

4 AGULHA 25X7 UNID 28.000,       

  Agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, 
infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos. 

          

  Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com tampa protetora em PVC.            
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  Cânula com parede fina e bisel trifacetado.            

  Adaptador tipo luer.            

  Canhão em polipropileno colorido (padrão universal).           

  Atóxica, apirogênica, descartável e atraumática.           

  Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de 
polipropileno com abertura em pétala. Esterelizado em óxido de 

          

  etileno.           

  Medida: 25x7 (25mm de comprimento x 0,7 mm de diâmetro)           

5 AGULHAS A VÁCUO PARA COLETA MÚLTIPLA 21 G (25 X 0,8 MM) CX 10,       

  Utilizadas em coletas múltiplas de sangue venoso.           

  • Cânula em aço inoxidável, siliconizada e trifacetada.           

  • Dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores e 
facilita a troca de tubos. 

          

  • Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas.           

  • Esterilizadas por Óxido de Etileno.           

  • Rosca dupla tipo universal.           

  • Modelos:           

  - 21 G (25 mm x 0,8 mm).           

  • Apresentação: caixa com 100 unidades.           

6 ALCOOL 96%, 1LT UN 400,       

  Usado em produtos farmacêuticos, corantes, aditivos para gasolina, 
solvente para resinas, produtos de limpeza, entre outros. 

          

  Consumido por indústrias de resinas, de alimentos, de detergentes, 
cosméticos, entre outros. 

          

  Substância:Álcool Etílico 96 (Etanol)           

  Nome Químico Comum ou Genérico:Álcool Etílico 96 (Etanol)           

  Sinônimo: Etanol, Hidróxido Etílico, Metilcarbinol, Espírito Branco           

  Fórmula Molecular: C2H6O           

  Peso Molecular: 46,07           

  Natureza Química do Produto: Álcool.           

  Número do CAS: 64-17-5           

  Número de Risco: 30           

  Classe ou Sub-Classe de Risco: 3           

  Descrição da Classe ou Sub-Classe de Risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL           

7 ALCOOL ÁCIDO 1% LT 5,       

  Solução utilizada na técnica microbiológica de ZIEHL para descorar as 
células que foram coradas pela fucsina, exceto o bacilo de 

          

  Koch que possui resistência ao álcool ácido, permanecendo com o corante 
fucsina no interior da célula. Frasco de 1000 ml. 

          

8 ALCOOL ACIDO 3% 500ML UN 5,       

  Finalidade: Produto somente para uso “in vitro”. Produto para coloração de 
bactérias álcool – ácido – resistentes em esfregaços de 

          

  material colhido em áreas diversas como cavidades, punção ganglionar, 
escarro, concentrado de urina e outros. - Principio: As 

          

  chamadas micobactérias (bacilo da tuberculose e lepra) possuem grande 
quantidade de lipídeos (ácido micólico) em suas paredes. 

          

  Com isto, estas bactérias submetidas a uma coloração são impregnadas 
pelo corante. Mesmo após uma descoloração pela 

          

  solução de álcool ácido estas micobactérias mantêm sua coloração 
enquanto elementos celulares e outras bactérias se descoram. 

          

  Tais características tintoriais são mantidas enquanto a membrana 
bacteriana permanece íntegra. Caso contrário, sua característica 

          

  álcool – ácido – resistente desaparece. Após a coloração pela Fucsina de 
Ziehl, inicia-se a coloração de fundo com a solução de 

          

  azul de metileno seg. Loeffler.           

9 ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70% 1 LITRO UN 400,       

  Álcool etílico hidratado liquido 70%, com teor alcoólico entre 70º  INPM,  
frasco plástico 1000ml. Produto de 1ª linha 

          

10 ALGODÃO HIDROFILO 500 GR ROLO RL 40,       
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  O Algodão Hidrófilo é confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e 
absorvente, é ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, 

          

  além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para 
higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente 

          

  hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. O 
Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao 

          

  Tratamento especial que é dado às fibras de algodão; Indicado para uso 
hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de 

          

  sangue e secreções líquidas; Macio e absorvente; Indicado para secar os 
dentes do paciente e assepsias; Alta absorção de 

          

  líquidos; Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;           

  Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 500g;            

11 ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO 250 ML UND 10,       

  É utilizada para armazenar líquidos para limpeza como álcool, clean, água 
destilada e líquida para lubrificação como óleo, e 

          

  lubrificantes.           

12 ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO 500 ML UN 10,       

  É utilizada para armazenar líquidos para limpeza como álcool, clean, água 
destilada e líquida para lubrificação como óleo, e 

          

  lubrificantes.           

13 CAIXA DE PLÁSTICO PARA LÂMINAS COM 50 REPARTIÇÕES CX 50,       

  Caixa de diversas cores de uso orgasicional de laminas destinado ao 
laboratório. 

          

14 CAIXA DESCARTEX 13LITROS UND 50,       

  Caixa para discarte de material hospitalar.           

15 CAIXA TÉRMICA 12 LITROS P/ TRANSPORTE DE PRODUTOS DE 
SAÚDE 

UND 2,       

  GABINETE - Corpo principal feito em plástico poliestireno injetado, 
resistente à impacto; 

          

   LCD DISPLAY - Local de visualização da temperatura interna. 
(termômetro digital) 

          

   SENSOR - periférico de entrada que mede temperatura.           

   ISOLAMENTO - Separador interno térmico em poliuretano. 
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA EXTERNA: 70 ºC. 

          

  Com tampa basculante.           

16 COLETOR UNIVERSAL 80ML UN 30.000,       

  Coletor universal 80ml , confeccionado em polipropileno, branco opaco           

  tampa branca c/rosca, com pá.  Não estéril.           

17 COMPRESSAS DE GASES C/ 500, 09FIOS PCT 50,       

  A compressa de gaze estéril é elaborada a partir de tecido hidrófilo 100% 
algodão branco, alvejado (isentos de impurezas, 

          

  corantes, substâncias gordurosas, alvejante óptico e resíduo de amido),           

18 CURATIVO ADESIVO PARA FERIMENTO C/500 UN CX 30,       

   é um curativo estéril de filme transparente de poliuretano.            

  Pode ser usado por mais tempo do que os curativos com gaze e fita, 
permanecendo por até 7 dias, reduzindo os gastos com 

          

  materiais, como soluções, luvas, fitas e gaze e reduzindo 
substancialmente o risco de trauma de pele causado por remoções 

          

  repetitivas de adesivo.            

  A diminuição de trocas de curativos significa maior conforto ao paciente.            

19 DENGUE IGG E IGM KIT 20,       

   É um ensaio imunocromatográfico para a detecção rápida, diferencial e 
qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra o vírus da 

          

  Dengue a partir de soro, plasma e sangue total humanos.           

20 EPENDOFILOS PCT C/1000 - TUBO EMPPENDORF PCT 6,       

  Um tubo de Eppendorf, também designado por tubo de microcentrífuga, é 
um pequeno tubo de plástico (vulgarmente polipropileno) 

          

  com formato cilíndrico e fundo cónico de 1,5ml, com tampa acoplada .           

21 ESCOVA CERVICAL C/ 100 UNID CX 70,       
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  composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com 
formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no 

          

  total 18 cm. as cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis 
paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, 

          

  determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro 
menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. 

          

  esterilidade           

  estéril por óxido etileno (eto)           

22 ESPATULA DE AYERS C/ 100 UNID CX 70,       

  Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas 
descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, 

          

  medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 
1,9 mm de espessura. 

          

23 ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P C/ 100 UND PCT 3.000,       

  O Espéculo Vaginal se destaca pela qualidade e confiabilidade. Já vem 
com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame. 

          

  Além disso, nosso rigoroso controle de qualidade garante a resistência e 
integridade do produto. Disponível nas versões estéril e 

          

  nos tamanho P.           

24 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G C/ 100 UND PCT 100,       

  O Espéculo Vaginal se destaca pela qualidade e confiabilidade. Já vem 
com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame. 

          

  Além disso, nosso rigoroso controle de qualidade garante a resistência e 
integridade do produto. Disponível nas versões estéril e 

          

  nos tamanho G.           

25 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M C/ 100 UND PCT 400,       

  O Espéculo Vaginal se destaca pela qualidade e confiabilidade. Já vem 
com o parafuso inserido, facilitando a realização do exame. 

          

  Além disso, nosso rigoroso controle de qualidade garante a resistência e 
integridade do produto.Disponível nas versões estéril e 

          

  nos tamanho M.           

26 ESTANTE EM POLIPROPILENO PARA 60 TUBOS DE ENSAIO 10MM UND 5,       

  • Quantidade de furos: 60           

  • Diâmetro do furo: 10 mm           

  • Material: Plástico           

  • É autoclavável: Sim           

  Descrição           

  ESTANTE EM POLIPROPILENO PARA 60 TUBOS DE ENSAIO 10MM. .            

  Aplicação:           

  Armazenamento de tubos de ensaio.           

  Características:           

  - Estante tipo grade fabricada em polipropileno (PP);           

  - Identificação alfanumérica para facilitar a localização das amostras;           

  - Ideal para 60 tubos de ensaio de 10 mm.           

  - Autoclavável (121°C, 15psi, 30min);           

27 ESTANTE P/ 90 TUBOS DE ENSAIO 12-13MM DIAMETRO UND 10,       

   Estante (Rack) para armazenamento de tubos de ensaio.           

   Moldado em Polipropileno (PP), em formato tipo “Grade”.           

   Capacidade para 90 tubos de ensaio com diâmetro de 12-13 mm;           

  Autoclavável a 121º C, por até 20 minutos.           

  Permite uso em banho-maria, estufas e freezer;           

28 ESTANTE PARA TUBOS FALCON 15ML PARA 60 TUBOS UNID 10,       

  • Quantidade de furos: 60           

  • Diâmetro do furo: 17 mm           

  • Material: Polipropileno           

  • É autoclavável: Sim           

  • É kit: Não           

  Descrição           

  ESTANTE EM PP PARA 60 TUBOS DE ENSAIO DE 17 MM;           
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  Aplicação:           

  A Estante em PP para 60 tubos de ensaio serve para armazenamento.           

  Características:           

  Estante tipo grade fabricada em polipropileno (PP);           

  Cor amarela;           

  Identificação alfanumérica para facilitar a localização das amostras;           

  Autoclavável (121°C, 15psi, 30min);           

  Ideal para 60 tubos de ensaio de 17mm.           

29 ESTANTE UNIVERSAL COM VENTOSA PARA 50 TUBOS UND 5,       

  Sistema de ventosa:           

  Ventosas em silicone permite encaixe seguro, garantindo segurança 
durante o transporte de amostras diversas. 

          

  Compatível com tubo: 3ml 5ml 7ml 10ml 15ml.           

  Diâmetro do furo: Aproximadamente 18mm.           

  Identificação alfanumérica.           

  Capacidade 50 tubos.           

  Fundo aberto.           

  Não autoclavável.           

  Medidas aproximada: 250mm comprimento, 130mm largura, 50mm altura.           

  Fabricada em poliestireno de Alto Impacto (PSAI).           

30 FATOR REUMATOIDE UN 120,       

  Este teste detecta e mede o FR no sangue. O fator reumatoide (FR) é um 
autoanticorpo, uma proteína, imunoglobulina M (IgM) que 

          

  é produzida pelo sistema imunológico do organismo. Os autoanticorpos 
atacam os próprios tecidos do indivíduo, por engano, 

          

  identificando o tecido como "estranho".           

31 FITA PARA URINA C/ 200 TESTES CX 150,       

  As tiras UriGold são constituídas de um suporte com 10 áreas contendo           

  reagentes químicos específicos. Quando em contato com a urina ocorrerá 
a 

          

  reação indicadora de cada analito presente na amostra.           

  Acomposição nas áreas reagentes e os fundamentos químicos das 
reações são 

          

  os seguintes:            

  1.Urobilinogênio           

  2.Glicose           

  3.Corpos Cetônicos           

  4.Bilirrubina           

  5.Proteína           

  6.Nitrito           

  7.pH           

  8.Sangue/Hemoglobina           

  9.Densidade           

  10.Leucócito           

32 FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML UNID 50,       

  Fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray 
com propriedades para fixação e sustentação 

          

  da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em 
lâmina de vidro. 

          

  Composição:           

  Propilenoglicol PM 76.10 ..................10g           

  Álcool Absoluto PM 46.07 qsp ......... 100ml           

  Indicação:           

  O Fixador Citológico VAGISPEC é destinado à fixação de esfregaços 
feitos a partir de material colhido da extocérvice, 

          

  endocérvice, parede vaginal e esfregaços de material colhido em outras 
áreas do organismo. 

          

33 GARROTE EM LÁTEX MTS 30,       

  Garrote em Látex            
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  O Garrote em Látex é um acessório utilizado em procedimentos e 
aplicações que requeiram o garrotaeamento de braços ou/e 

          

  pernas.           

  Composição LÁTEX DE COR AMARELA E SUPORTE DE POLISTIRENO.           

34 GAZE HIDRÓFILA EM ROLO (TIPO QUEIJO) UN 20,       

   A Gaze Hidrófila em Rolo (Tipo Queijo) é fabricada com tecido 100% 
algodão hidrófilo , seus fios são absorventes e são fabricados 

          

  com baixa densidade de fios por centímetro. O produto possui malhas 
simples e pouco cerradas, alvejadas e desprovidas de 

          

  substâncias gordurosas, insípida e inodora .) é fabricada com tecido 100% 
algodão hidrófilo , seus fios são absorventes e são 

          

  fabricados com baixa densidade de fios por centímetro. O produto possui 
malhas simples e pouco cerradas, alvejadas e 

          

  desprovidas de substâncias gordurosas, insípida e inodora .) é fabricada 
com tecido 100% algodão hidrófilo , seus fios são 

          

  absorventes e são fabricados com baixa densidade de fios por centímetro. 
O produto possui malhas simples e pouco cerradas, 

          

  alvejadas e desprovidas de substâncias gordurosas, insípida e inodora .           

35 HCG - BETA C/ 100 TESTES UND 25,       

  Kit para determinação qualitativa de HCG para diagnóstico da gravidez, 
por método imunocromatográfico usando uma combinação 

          

  de anticorpo monoclonal marcado e anticorpos policlonais anti-HCG para 
identificação seletiva de HCG em amostras de soro e 

          

  urina           

36 KIT ASLO KIT 120,       

  Conjunto de Reagentes Antistreptolysin O (ASO) (ASO-100) Número de 
Testes: 100 testes Formato: Líquido Método: Reação de 

          

  aglutinação Procedimento de teste: Manual de instruções Temperatura de 
armazenamento: 2-8°C 

          

37 KIT COLORAÇÃO BAAR ZIEHL NEELSEN KIT 20,       

  Kit conteúdo:           

  1 frasco de fucsina Ziehl Neelsen com 500 ml ;           

  1 frasco d azul de metileno com 500 ml .           

  1 frasco de álcool acido de 500 ml.           

  Composição:           

  Fucsina fericada de Ziehl : fucsina básica 10,0 g/l.           

  Fenol fundido 50,0 ml/l; Álcool etílico 100,0 ml/l.           

  Azul de metileno: Azul de metileno : 3,0g/l Fenol fundido 50,0ml/l; álcool 
etílico 100,0ml/l . 

          

  Álcool acido: Ácido clorídrico 30,0 ml/l ; álcool etílico 970,0ml/l           

38 KIT COLORAÇÃO HEMATOLOGIA KIT 20,       

   kit de coloração constituído por 3 soluções prontas a usar. Adicionalmente 
às triagens de sangue e de medula óssea, as amostras 

          

  de citologia clínica também podem ser coradas. Os kits Leucognost® 
proporcionam aos utilizadores todos os reagentes 

          

  necessários e instruções simples de coloração para a diferenciação da 
leucemia. 

          

39 KIT ESCOVAS LAVAR VIDRARIA DIÂMETRO 10MM 15MM 20MM UND 20,       

  1 - Escova Para Lavar Vidraria Diâmetro 10mm Comprimento 235mm;           

  2 - Escova Para Lavar Vidraria Diâmetro 15mm Comprimento 255mm;           

  3 - Escova Para Lavar Vidraria Diâmetro 20mm Comprimento 255m           

40 KIT PCCU KIT 40,       

  Finalidade: Conjunto para coloração de Papanicolaou em materiais 
citológicos ou histológicos.  

          

  HEMATOXILINA HARRIS COR PAPAN FR500mL 620505 - E A 36 
CORANTE PAPANICOLAOU FR 500mL 620507 - ORANGE G 

          

  6 CORANTE PAPANICOLAOU FR 500mL           

41 KIT PCR KIT 300,       

  Kit para pesquisa de PCR, em amostras de soro, usando-se partículas de           
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látex revestidas com anticorpo monoclonal anti-PCR por 

  aglutinação indireta.           

  Uso profissional. Não automatizado. Somente para uso diagnóstico in vitro           

  CONTROLE NEGATIVO E CONTROLE POSITIVO           

  PLACAS           

42 KIT TESTE RAPIDO HBS AG KIT 10,       

  é um método imunocromatográfico para determinação rápida e qualitativa 
de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg 

          

  / subtipos ad e ay) em amostras de soro, plasma ou sangue total.           

43 KIT TESTE RAPIDO HCV KIT 10,       

  Teste rápido, imunocromatográfico, para detecção de anticorpos 
específicos de HCV (vírus Hepatite C) em amostras de soro e 

          

  plasma humano.           

44 LAMINAS BORDA FOSCA CX 220,       

  Lamina 25x75mm borda fosca, de vidro, com área fosca para escrita, não 
lapidada. 

          

  Embalagem com 16 caixas de 50 laminas cada, em outras palavras, 800 
laminas 

          

  Essas lâminas Corning são feitas de vidro de sódio-cálcio.           

  Material : Vidro sodocalcico           

  Quantidade Caixas com 50 laminas           

  Tamanho: 75×25 mm (aprox.)           

  Espessura: 0,90-1,10 mm           

  Estéril : Não           

45 LAMINAS LISA CX 50,       

  . Lamina 25x75mm LISA, de vidro, com área fosca para escrita, não 
lapidada. 

          

  Embalagem com 16 caixas de 50 laminas cada, em outras palavras, 800 
laminas 

          

  Essas lâminas Corning são feitas de vidro de sódio-cálcio.           

  Material : Vidro sodocalcico           

  Quantidade Caixas com 50 laminas           

  Tamanho: 75×25 mm (aprox.)           

  Espessura: 0,90-1,10 mm           

  Estéril : Não           

46 LAMPADA PARA MICROSCOPIO UND 5,       

  Lâmpada halógena / halogênio G4 6V20w, 6V30W, 12V50W, 12V100W. 
Lâmpada para imunofluorescência / fluorescência, HBO, 

          

  l...           

  ITEM 46 LUGOL            

  O lugol forte permite a impregnação de ovos, cistos, larvas e vermes 
adultos facilitando a visualização das estruturas e sua 

          

  consequente identificação. A formulação pode ser ajustada e/ou 
suplementada conforme necessário para cumprir os critérios do 

          

  desempenho do produto.           

47 LUGOL FRASC 3,       

  O lugol forte permite a impregnação de ovos, cistos, larvas e vermes 
adultos facilitando a visualização das estruturas e sua 

          

  consequente identificação. A formulação pode ser ajustada e/ou 
suplementada conforme necessário para cumprir os critérios do 

          

  desempenho do produto.           

48 LUVAS DE LATEX TAM. G P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX C/ 100 
UND 

CX 50,       

  Luva de latex para procedimentos com pó           

  Tamanhos Grandes.           

49 LUVAS DE LATEX TAM. M, P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX C/ 100 
UND 

CX 200,       

  Luva de latex para procedimentos com pó           

  Tamanhos Média.           
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50 LUVAS DE LATEX TAM. P -  P/ PROCEDIMENTOS C/ TALCO CX 100 
UND 

CX 200,       

  Luva de latex para procedimentos com pó           

  Tamanhos Pequena.           

51 MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PFF2 C/ 50 UNID CX 200,       

  Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias nasais e bucais.           

  Confeccionada em não tecido (TNT), possuindo Três camadas soldadas 
eletronicamente por ultrassom. 

          

  As camadas internas e externas são constituídas de não tecido que 
constitui o meio filtrante. 

          

  • Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de 
Filtragem Bacteriana) maior que 95 % 

          

52 OLEO DE IMERSÃO 100ML FRSC 2,       

  Óleo de Imersão 100ML            

  Frasco com 100 ml           

  Óleo para microscopia ótica em objetiva de imersão (100x).           

53 PAPEL DE FILTRO PCT 30,       

  O papel de filtro é um tipo de papel utilizado como meio filtrante quer em 
filtrações simples, quer em filtrações a pressão reduzida.  

          

  Trata-se de um tipo de papel com elevado grau de celulose e, em alguns 
casos, algodão. Os papéis de filtro distinguem-se uns dos 

          

  outros pela dimensão dos seus poros. Como é óbvio, quanto maior a 
dimensão das porosidades do papel, menos eficiente será o 

          

  filtro. No entanto, é necessário ponderar a relação entre a eficiência da 
filtração e o tempo em que ela decorrerá. Quanto maiores 

          

  forem os poros menor o tempo que demora a filtração.            

  A dimensão dos poros de qualquer papel de filtro situa-se geralmente na 
ordem da milésima parte do milímetro – o micrómetro 

          

  (µm), 10-6 m.[1] Cada experimentalista deverá decidir que papel de filtro 
deve utilizar, de acordo com as dimensões das partículas 

          

  dos precipitados que ele terá que filtrar.            

  O papel de filtro utilizado em funis de Büchner, para filtrações por pressão 
reduzida, consiste simplesmente num pedaço de papel 

          

  com forma circular. Quando se utilizam funis cónicos (filtração simples), o 
papel tem de ser dobrado adequadamente para poder 

          

  conter a mistura em filtração. A figura 2 mostra o modo de realizar a 
dobragem. Numa filtração com filtro de pregas (que serve para 

          

  aumentar a superfície de contacto da mistura com o papel de filtro).           

54 PINCEL PARA VIDRARIA E PLASTICOS UND 20,       

  Pincel para escrever nos prontuarios hospitalar, de ótima qualidade.           

55 PIPETA AUTO 25UL UN 10,       

Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

56 PIPETA AUTO. 200UL UN 5,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

57 PIPETA AUTOMATICA 1000 UL UN 5,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           
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58 PIPETA AUTOMATICA 100UL UN 5,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

59 PIPETA AUTOMATICA 10UL UN 5,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

60 PIPETA AUTOMATICA 500 UL UNID 5,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

61 PIPETA AUTOMATICA 50UL UND 5,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

62 PIPETA DE 20 UL UN 10,       

  • PRECISÃO: +/- 99.8%.           

  • Possui botão com duas etapas de operação permitindo pipetagem 
reversa; 

          

  • Com ejetor automático de ponteiras.           

  Apresentação: Unitário           

   ITEM 66 Estante Universal Com Ventosa Para 50 Tubos           

  Sistema de ventosa:           

  Ventosas em silicone permite encaixe seguro, garantindo segurança 
durante o transporte de amostras diversas. 

          

  Compatível com tubo: 3ml 5ml 7ml 10ml 15ml.           

  Diâmetro do furo: Aproximadamente 18mm.           

  Identificação alfanumérica.           

  Capacidade 50 tubos.           

  Fundo aberto.           

  Não autoclavável.           

  Medidas aproximada: 250mm comprimento, 130mm largura, 50mm altura.           

  Fabricada em poliestireno de Alto Impacto (PSAI).           

63 PLACA DE KLINE VIDRO 6X8CM UND 10,       

  Placa de Kline de Vidro.           

  Com 12 escavações.           

  Tamanho 6x8cm.           

64 PONTEIRA 100 A 1000UL AZUL COM 1000 UND PCT 4,       

  Ponteiras para manipulação de líquidos compatíveis com as principais 
marcas de micropipetas existentes no mercado. 

          

  Características:           

  Fabricadas em polipropileno (PP) virgem;           

  Livre de DNA, DNase, RNase, endotoxinas e pirogênio;           

  Capacidade: 100-1000µL;           

  Autoclavável (121°C, 15psi, 15min);           

  Azul.           

  Comprimento: 83,94mm           

  Pacote com 1000 unidades.           

65 PONTEIRA AMARELA  PCT 1000 PCT 6,       

  PONTEIRA SEM FILTRO 200µL. TIPO GILSON. AMARELA.  Aplicação:           
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Para uso em micropipetas e manipulação de líquidos com 

  precisão. Características: - Fabricada em polipropileno (PP), - Cor amarela 
sem filtro (barreira), - Volume 200µL, - 

          

  Encaixe tipo Gilson. - Autoclavável (121°C, 15psi, 30min), Registro 
ANVISA: Não aplicável. Apresentação: Pacote com 1000 

          

  unidades.            

66 RELÓGIO DESPERTADOR 60 MINUTOS ANALÓGICO UND 3,       

  O Timer Despertador 60 minutos Kasvi é um equipamento analógico, 
fabricado em plástico resistente. Ideal para marcar o tempo 

          

  de protocolos laboratoriais.           

  Características:           

  Marca de 0 a 60 minutos;           

  Alarme sonoro dispara quando acaba o tempo programado.           

67 SACO COLETOR INFANTIL FEMININO UND 1.200,       

  Sua apresentação no mercado oferece os modelos: Feminino. Os 
coletores infantis são estéreis, e embalados individualmente. A 

          

  selagem das bordas do coletor infantil é altamente resistente. O coletor 
infantil é confeccionado em polietileno de baixa densidade, 

          

  é atóxico e transparent           

  e, permitindo a visualização do volume por sua graduação impressa na 
lateral, bem como o campo de 

          

  identificação do paciente no coletor. A capacidade do coletor infantil é para 
100 mL e sua dimensão é 

          

  de 18 x 7 cm. A fixação do coletor infantil é muito boa, conta com uma fita 
dupla face, é hipoalérgica e resistente ao 

          

  desprendimento do conjunto ao contato com a pele.           

68 SACO COLETOR INFANTIL MASCULINO UND 1.200,       

  Sua apresentação no mercado oferece os modelos: Masculino.  Os 
coletores infantis são estéreis, e embalados individualmente. A 

          

  selagem das bordas do coletor infantil é altamente r           

  esistente. O coletor infantil é confeccionado em polietileno de baixa 
densidade, é atóxico e transparent 

          

  e, permitindo a visualização do volume por sua graduação impressa na 
lateral, bem como o campo de 

          

  identificação do paciente no coletor. A capacidade do coletor infantil é para 
100 mL e sua dimensão é 

          

  de 18 x 7 cm. A fixação do coletor infantil é muito boa, conta com uma fita 
dupla face, é hipoalérgica e 

          

  resistente ao desprendimento do conjunto ao contato com a pele.           

69 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA UN 1.000,       

  Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7           

70 SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/AGULHA UN 10.000,       

  - Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de 
contaminação (agulha 0,70 x 25mm) - Bico Luer-Lok: segurança 

          

  que evita desconexão DETALHES DO PRODUTO            

  - Confeccionadas em polipropileno especialmento desenvolvido para as 
seringas BD Plastipak, proporcionando maior 

          

  transparência - Siliconização interna que garante suavidade no deslize e 
controle preciso na aspiração e aplicação de 

          

  medicamentos - Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração - Códigos EAN nas 

          

  embalagens unitárias e nas caixas das seringas           

71 SERINGA DESCARTÁVEL 5ML C/ AGULHA UN 30.000,       

  Descrição do produto           

  • Bico Luer Slip ou Luer Lock • Estéril – Esterilizada a Óxido de Etileno 
(ETO) 

          

  • Atóxica e apirogênica           

  • Corpo transparente           

  • Cilindro com anel de retenção           
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  • Siliconada           

  • Descartável e de uso único           

72 SORO ANTI - A KIT 30,       

  Este reagente foi obtido através de linhagens de células de hibridoma de 
camundongo 

          

  em cultura de célula, contém em sua formulação 0,1% de azida sódica 
como 

          

  conservante e anticorpos monoclonais cujo os clones são Anti-A: 2B11-4; 
4G12-4; 

          

  4G12-CR4; 2B11-H7/F2; 4G12-CR4-G2; 2B11-H7/F2, Anti-B: 7A1-2; 7A1-
3; 7A1-4; 

          

  1E3-2 e Anti-AB: 4G12-CR4 y 2B11-H7/F2; 7A1-4 y 1E3-2.           

  São reagentes diagnósticos para uso “in vitro”, por quaisquer 
procedimentos técnicos 

          

  descritos nesta instrução de uso .           

  Utilizar o reagente com cuidado para manter a esterilidade dos produtos. 
Não utilizar 

          

  os reagentes que apresentarem turvação. Não pipetar com a boca           

  O produto é fornecido em frascos de 10 ml acompanhado de conta gotas.           

  Anti-A cód. 100 líquido azul           

  Anti-B cód. 101 líquido amarelo           

  Anti-AB cód. 102 líquido levemente amarelado           

73 SORO ANTI - D KIT 30,       

  Anti-D monoclonal humano IgM + IgG combinados é um reagente de baixa 
concentração protéica, formulado para uso em teste 

          

  rápido em lâmina e em tubo. O uso deste reagente é apropriado para o 
método de detecção das variantes Dfraco.O reagente 

          

  contém albumina bovina. Isto tem favorecido os resultados apresentados 
pelas técnicas recomendadas sem quaisquer diluições ou 

          

  adições. O reagente contém 0,1% de azida sódica e é somente para uso 
no diagnóstico profissional “in vitro”. Utilizar o reagente 

          

  com cuidado para manter a esterilidade dos produtos. Não utilizar os 
reagentes que apresentarem turvação. Não pipetar com a 

          

  boca O produto é fornecido em frascos de 10 ml acompanhado de conta 
gotas. Soro Anti-D cód. 103 líquido incolor   

          

74 SORO ANTI B- KIT 30,       

  Este reagente foi obtido através de linhagens de células de hibridoma de 
camundongo 

          

  em cultura de célula, contém em sua formulação 0,1% de azida sódica 
como 

          

  conservante e anticorpos monoclonais cujo os clones são Anti-A: 2B11-4; 
4G12-4; 

          

  4G12-CR4; 2B11-H7/F2; 4G12-CR4-G2; 2B11-H7/F2, Anti-B: 7A1-2; 7A1-
3; 7A1-4; 

          

  1E3-2 e Anti-AB: 4G12-CR4 y 2B11-H7/F2; 7A1-4 y 1E3-2.São reagentes 
diagnósticos para uso “in vitro”, por quaisquer 

          

  procedimentos técnicosdescritos nesta instrução de uso .Utilizar o 
reagente com cuidado para manter a esterilidade dos produtos. 

          

  Não utilizaros reagentes que apresentarem turvação. Não pipetar com a 
boca 

          

  O produto é fornecido em frascos de 10 ml acompanhado de conta 
gotas.Anti-A cód. 100 líquido azulAnti-B cód. 101 líquido 

          

  amareloAnti-AB cód. 102 líquido levemente amarelado           

75 TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO BRANCA - PACOTE COM 100 
UND 

PCT 50,       

  Tecido de alta permeabilidade, que proporciona equilíbrio térmico, 
assegurando conforto e proteção durante o uso da touca. 

          

  Média elasticidade, fácil ajuste.           

  Fabricado por meio da técnica de solda uftra-sônica           
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  Tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça.           

   Unissex.           

   Disponível na cor branca.           

  Validade por 05 anos da data de fabricação.           

76 TUBO COLETA SANGUE VÁCUO GEL SST II 8.5ML 367988 C/100 BD UND 5.000,       

  Nos tubos de 8,5mL a alteração além do gel, será também na tampa, que 
será uma tampa convencional (não HEMOGARD) e não 

          

  estará mais na cor amarela, será uma cor camuflada.           

  O produto é para a mesma utilização do anterior, apenas algumas 
modificações para melhoria. 

          

  Tubo Vácuo coleta sangue Gel SST II Tampa Camuflada 8.5ml 367988 
c/100 BD 

          

  Os tubos BD SST® II Advance® contém ativador de coágulo jateado na 
parede do tubo, que acelera o processo de coagulação, e 

          

  gel separador para obtenção de soro com a mais alta qualidade, 
proporcionando melhor eficiência no processo de trabalho dentro 

          

  do laboratório.           

  São utilizados para análises de bioquímica (rotina e especiais), Sorologia, 
Imunologia, Marcadores Tumorais e Marcadores 

          

  Cardíacos, Hormônios Específicos e Drogas Terapêuticas.           

  Tubo Vácuo coleta sangue Gel SST II 8.5ml 367988 c/100 BD           

  Apresentação: Caixa com 100 unidades.           

77 TUBO CÔNICO PLÁSTICO URINA C/ 50 UND PCT 10,       

  Tubo cônico para urina Tipo I, plástico, com 15 mL de aspiração e 
preservativo especial (Clorexidina, Etilparaben e Propionato de 

          

  Sódio) que proporciona a manutenção das substâncias químicas da urina, 
por até 72 horas em temperatura ambiente, o tubo mede 

          

  16x100 mm, possui tampa convencional na cor vermelha e amarela.           

  Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados contendo: nº do lote, 
prazo de validade, nº de catálogo. Embalagem: bandeja em 

          

  isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada.           

78 TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 10 X75MM UND 600,       

  TUBO DE ENSAIO, PARA LABORATÓRIO, VIDRO, AUTOCLAVÁVEL, 
SEM TAMPA, DIÂMETRO DE 10 MM, ALTURA 75 MM.. 

          

79 TUBO DE VIDRO A VÁCUO PARA COLETA - CITRATO 4ML - 100 
TUBOS 

UND 1.000,       

  Tubo Coleta De Sangue Azul Citrato de Sódio 4,0ml Vidro Rack com 100 
Unidades 

          

  O Citrato de Sódio Tamponado é utilizado para prova de coagulação em 
amostras. 

          

  Diferentes concentrações de Citrato de Sódio podem ter efeitos 
significativos nas análises de TP e TTPa. 

          

  Tampas fabricadas em polietileno codificadas por cor           

  Estéreis por Óxido de Etileno           

  - Siliconizado           

  - Volume: 4,0 ml           

  - Diâmetro: 13x75mm           

  - Tampa com vedação perfeita para manipulação, transporte e 
centrifugação 

          

  - Produto disposto em bandeja de isopor, contendo 100 unidades cada           

  - Tubo de coleta siliconizado           

  - Quantidade: 100 unidades           

80 TUBO EDTA A VÁCUO K2 UND 3.000,       

  Tubo EDTA a Vácuo-5 ml - EDTA k2 - Vidro com gel separador.           

81 TUBO EDTA A VÁCUO K3 UND 2.000,       

  Tubo EDTA a Vácuo-4ml - EDTA K3           

82 TUBOS A VÁCUO PARA VHS UND 3.000,       

  tubo para coleta de sangue a vácuo para VHS com Citrato de Sódio 3,8%, 
8x120mm, vol 1,6ml 
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  Rack: 100.           

  O tubo para coleta de sangue a vácuo para VHS é utilizado para coleta de 
sangue destinado aos testes de velocidade de 

          

  hemossedimentação (VHS) em laboratório clínico. A velocidade de 
hemossedimentação é um marcador de resposta inflamatória. 

          

  NOTA:           

  Tubo a vácuo em vidro com tampa de goma na cor preta.           

  Sistema VHS operacional fechado e seguro.           

  Compatível com o Método de Westergreen.           

  Resultado em 30 minutos.           

  Contendo citrato de sódio 3,8%.           

  Baixo custo por teste.           

  Anticoagulante próprio para a realização do VHS (Velocidade de 
Hemossedimentação). 

          

83 VDRL (WAMA) UN 40,       

  VDRL 500 DETERMINACOES 10 ML WAMA           

  0/5 em 0 avaliações. Dê sua avaliação           

  Kit para determinação de anticorpos (reaginas) no soro, plasma ou líquido 
céfalo-raquidiano (LCR) por floculação, para diagnóstico 

          

  da sífilis.           

84 VERNIZ GERAL 100ML VD 8,       

  VERNIZ GERAL           

  CARACTERÍSTICAS           

  • Secagem rápida.           

  • Pode ser utilizado para impermeabilização e proteção de diversos 
materiais. 

          

  • Ótima aderência e durabilidade.           

  MODO DE USAR           

  • Aplicar diretamente com pincel.           

  ACRESCENTAR           

   1 SANGUE OCULTO  QUANTIDADE 20 CX           

  Placa Teste: 20           

  Extrator: 20 x 2 mL           

  Método: Imunocromatografia.           

  Finalidade: Determinação qualitativa rápida do sangue humano nas fezes.           

  Amostra: Fezes (sem restrição dietética).           

  Pronto para Uso.           

  Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit.           

  Tempo de Reação: 10 minutos à temperatura ambiente.            

  Sensibilidade: 50 ng de hemoglobina/mL de amostra.           

  2 Estante Suporte Para 80 Tubos Microtubos Pino    QUANTIDADE 10            

  Rack Para 80 Microtubos, Cores Sortidas, Unitário;           

  Emitimos Nota Fiscal para Empresas com número de Ordem de Compra 
ou Projeto de Pesquisa. 

          

  Aplicação:           

  O rack para 80 microtubos, cores sortidas serve para armazenamento e 
transporte de tubos criogênicos e microtubos. 

          

  Características:           

  Fabricado em polipropileno (PP);           

  Autoclavável (121°C, 15PSI, 30min);           

  Ideal para microtubos de 1,5mL ou 2mL;           

  Dimensões: 230 x 66 x 13mm;           

  Identificação numérica;           

  Disponível em cores sortidas.           
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
  
CONTRATO Nº _____/2021 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE REDENÇÃO através 
da Secretaria Municipal de _____ , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua 
____________, ___________ - _____________, inscrito no CNPJ sob nº __.___.___/____-__, neste ato 
representado pelo (a) Gestor (a) ________, (nacionalidade), (estado civil), inscrito no CPF nº 
_______________ e Carteira de Identidade RG nº _________ - SSP/_____, residente e domiciliado no 
endereço: _________________________, neste ______________, doravante denominado CONTRATANTE, 
e a empresa ______________________________________, com sede na Rua _______________________, 
nº _______ Av. ________________ – setor: ________________________, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________________, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. 
____________________________________________, brasileiro, comerciante, (estado civil), portador da 
Cédula de Identidade nº ____________ e CPF nº _____________, residente e domiciliado à Rua 
______________________________, nº _____ – Setor _____________, Município: 
_________________________, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo ajustam e 
acordam as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é 
decorrente do Processo Licitatório nº 165/2021, na modalidade Pregão Eletronico nº 066/2021, de 
__/__/2021, devidamente homologado pelo o Gestor Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, que dispõe sobre Licitações Públicas e Contratos Administrativos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE INSUMOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Conforme dotações orçamentárias e especificações constantes no Anexo I deste 
Edital – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual.   
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QDE  UNI  VLR UNI r$ VLR. 
TOTAL R$ 

       

       

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência 
de 12 (doze) meses com inicio em __/___/___ e término em __/__/__ e, podendo essa data ser prorrogada, 
conforme necessidade e conveniência das Secretarias Municipais, através de comunicação formal prévia.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da 
Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito. 
 
§ ÚNICO – O prazo para a entrega será de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 
Compra. O objeto do presente termo de referência será entregue de FORMA PARCELADA de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal. 
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, o 
CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, cuja Nota 
de Empenho será emitida em conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à 
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seguinte dotação orçamentária:  
 

Unidade Orçamentária 20 - Seguridade Social 

20.13.13 Fundo Municipal de Saúde 

10.302.0210.2059 Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade 

10.301.0200.2053 Atenção Básica de Saúde 

Elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fontes de Recursos 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001; 0.1.29/002.003 - Recursos 

Próprios/SUS e/ou: Fonte de Recursos: 10010000 – Recursos 

Extraordinários/Ordinários; 12130000 – Transferência do SUS/Estado; 

12140000 

 

CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados até 30 dias, conforme 
requisição e nota de empenho anexa à nota fiscal, mediante a comprovação da entrega dos serviços. 
 
6.1 - A cada Nota Fiscal apresentada a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede da empresa;  
b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários (CNDT). 
 
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste 
CONTRATO. 
 
6.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a 
seguinte: 
  
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
  
6.3 - A contratante não estará sujeita à atualização financeira a que se refere o item anterior do 
edital/contrato, se o atraso decorrer de prestação dos serviços com ausência total ou parcial de 
documentação hábil, com pendência na apresentação de tal documentação, ou com pendência de 
cumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais por parte da contratada. 
 
6.4 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da 
ocorrência. 
 
6.5 - O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de 

pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.  
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6.6 - A aplicação Financeira se dará através do cronograma de desembolso (ou cronograma físico-financeiro) 
que se trata da exposição das etapas dos serviços/aquisições (físico), em periodicidade mensal, previsto 
estimado, até atingir o prazo total da contratação, com a correspondência desses serviços/aquisições, 
também em valor (financeiro), até atingir 100% do valor orçado previsto estimado.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E CONTRATAÇÃO - O valor total dos materiais, objeto deste Termo 
de CONTRATO, de R$ ______________ (______________________), Conforme resultado por proponente 
de acordo com a somatória dos ITENS licitados. 
 
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do inicialmente estipulado no CONTRATO. 
 
Parágrafo Segundo – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO – pode ser concedido nos casos que 
resultem em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das partes, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, desde que devidamente demonstradas pelas partes, Art. 65, letra “d”, Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Terceiro – do reajuste – Os preços ajustados poderão ser reajustados, mediante requerimento da 
CONTRATADA, após decorrido um ano a contar da data do termo inicial do contrato, mediante análise da 
variação dos preços de referência, indicados pelas Secretarias Municipais ou através de índice nacional de 
preços ao consumidor – INPC, ficando a cargo da CONTRATANTE optar pela escolha mais vantajosa para a 
Administração Pública. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-empreitar, no 
todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas 
alterações: 
 
Parágtafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências das 
unidades da CONTRATANTE. 
 
b) Obriga-se a CONTRATADA a apresentar documentação que comprove sua qualificação técnica, 
conforme abaixo: 
 
c) Atender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE e providenciar a imediata correção das 
deficiências apontadas pela fiscalização quanto à realização do serviço. 
 
d) Atender a CONTRATANTE através de telefone, e-mail, fax ou pessoalmente, de acordo com a 
necessidade. 
 
e) Manter entendimento com a CONTRATANTE objetivando evitar interrupções ou paralisações durante 
o fornecimento dos insumos. 
 
f) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no TR. 
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g) Comunicar à CONTRATANTE, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados. 
 
h) Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e fornecimento dos insumos. 
 
i) A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá estar em dia com todas as obrigações legais. 
 
j) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a CONTRATANTE exigir o 
afastamento imediato de qualquer funcionário da CONTRATADA, cuja permanência seja considerada 
prejudicial à segurança na execução dos serviços, à imagem da CONTRATANTE ou às relações com 
autoridades ou particulares. 
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE se obriga a: 
 
a) Receber os insumos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus apêndices. 
 
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 
 
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a entrega dos insumos, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus apêndices. 
 
e) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitada pela CONTRATADA. 
 
f) Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a CONTRATADA cumpra as condições 
estabelecidas neste TR. 
 
g) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais 
condições. 
 
h) Acompanhar a entrega dos insumos para exames laboratoriais e avaliar a sua qualidade, sem 
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa. 
 
i) Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem 
prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA. 
 
j) Designar fiscais _____________________________________ matriculada sob nº ___________, 
como FISCAL TITULAR, e ____________________________________ matriculada sob nº 
_____________ como FISCAL SUPLENTE para representá-la perante a CONTRATADA, para todas as 
questões que envolvam o presente Termo de CONTRATO e Aditivos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS 
- A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem 
ônus, contados a partir da data de entrega dos mesmos, podendo ser alterado através de termo aditivo. 
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a) Durante o prazo de Garantia dos materiais a serem entregues não poderão ter o seu prazo de 

validade inferior a 06 (seis) meses de duração, contados a partir da solicitação do Departamento de Compras 

da Prefeitura. 

 
b) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

 
c) Na falta dos materiais objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo 
independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Comete infração 
administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, CONTRADA que: 
 
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 
 
12.1 – Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que: 
 
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

12.2 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do caput da 
Cláusula Décima Segunda, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 
 

XI. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 
das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que 
possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
 

XII. Multas: 
 
a) Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens entregues 
com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da 
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 
b) Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso. 
c) Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos objetos da contratação 
que estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do 
valor desses bens. 
d) Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação 
e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 
adimplida do Contrato. 
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e) Multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 
f)      Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão por 
inexecução total do objeto. 
 

XIII. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

XIV. Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e 
descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
 

XV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
12.3 – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 
8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 
 
12.4 – A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na 
fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à 
hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o 
oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à 
CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
12.6 – As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
 
12.7 – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da 
CONTRATANTE. 
 
12.8 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos 
atos praticados pela Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL – A inexecução total ou parcial do 
Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
 
Páragrafo único – A rescisão do Contrato poderá ser:  
 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a 
Administração da CONTRATANTE;  
 

III. Judicial nos termos da legislação.  
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IV. A rescisão administrativa será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.  
 

V. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Qualquer omissão ou tolerância de uma 
das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer 
prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de 
exercê-lo a qualquer tempo.  
 
Parágrafo Único – Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste 
instrumento, como se nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, que dispõe sobre a modalidade 
Pregão, Decreto Federal nº 10.024/19 que regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, e 
subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e na Lei complementar Municipal nº 101/2019 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Redenção.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 
suas transcrições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento 
de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda 
ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao 
art. 74 da Lei Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu 
valor.    
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, Estado do 
Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial 
que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRATO. 
 
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Redenção - PA, ______ de____________de 2021. 
 

 
________________________________ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA 
              CONTRATANTE 

_______________________________ 
CONTRATADA

 
Testemunhas:  
  A) _________________________  
 
B) _________________________ 
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Aos órgãos Compradores  
Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021 – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens discriminados, conforme Anexo I, que integra 
o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF OU CNH: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do Item, de acordo com o Anexo I do Edital. 
 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como 
os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 
fornecimento. 
 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)       

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO E INEXISTÊNCIA E DE TRABALHADOR 
MENOR DE IDADE. 

 

 
A (nome da empresa licitante), com sede nesta (____) Estado de (____), à Rua (____), nº. (____) - Bairro 
(____), inscrita no CNPJ sob o n°. (____), neste ato representado por seu (cargo do representante____), 
(nome do representante____), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (____) - (órgão exp___), que 
subscreve o presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que NÃO POSSUI NENHUM TIPO 
DE IMPEDIMENTO para celebrar contratos com a Administração Pública de Redenção - PA ou COM 
QUALQUER ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ficando em caso positivo, ressalvado à 
Comissão Permanente de Licitações, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, observado os 
termos do Edital da Licitação Tipo (tipo da licitação nº ____/2021), e dos respectivos documentos e anexos 
da licitação. DECLARAMOS AINDA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 
18 (DEZOITO) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e NÃO EMPREGAMOS MENOR DE 16 
ANOS. Ressalva: Emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____). 
 
 
 
 
 
 

(Local e data) 

 
OBSERVAÇÃO: (ANEXAR DECLARAÇÃO NA HABILITAÇÃO) 
 
 
 
 
 
 
 
                             ______________________________________________________ 
                                                                 (representante legal) 
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